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som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör
sina respektive ägare.
Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument
utan föregående meddelande.
MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT
FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER
SKADAN.
INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET
OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER
SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.
Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till
Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar
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Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som
tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller
tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.
Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer
detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.
Vissa åtgärder och funktioner är kopplade till SIM-kort och/eller nätverk eller MMS, eller beroende av kompatibilitet med de enheter och innehållsformat
som stöds. För vissa tjänster tas en avgift ut.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll
kopieras, ändras eller överförs.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.
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Hämta!
Om Hämta!
I Hämta! kan du hitta, förhandsgranska, köpa,
hämta och uppgradera innehåll, tjänster och
program. Här kommer du lätt åt spel, ringtoner,
bakgrunder, program och mycket annat. Objekten
är uppdelade i kataloger och mappar efter
tjänstleverantör. Vilket innehåll du har tillgång till
beror på tjänstleverantören.
Hämta! utnyttjar dina nätverkstjänster för att hitta
det senaste innehållet. Kontakta leverantören eller
tillverkaren om du vill ha mer information om vilka
objekt du kan få tillgång till via Hämta!
Hämta! uppdateras ständigt så att du får tillgång till
det senaste innehåll som tjänstleverantören kan
erbjuda för din enhet.
Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! manuellt
väljer du Val > Uppdatera lista.

Köpa och ladda ned objekt
Om du vill köpa ett objekt som har markerats i
huvudvyn, en mapp eller en katalog väljer du Val >
Köp. En undermeny öppnas där du kan välja

objektversion och visa pris. Vilka alternativ du kan
välja mellan beror på tjänsteverantören.
Om du vill hämta ett kostnadsfritt objekt väljer du
Val > Hämta.

Inställningar för Hämta!
Hämta! uppdaterar din enhet med det senaste
innehåll som är tillgängligt från tjänstleverantören
eller andra tillgängliga kanaler.
Välj Alternativ > Inställningar och något av
följande alternativ:
● Kopplingspunkt  — Ange vilken kopplingspunkt

som ska användas för anslutning till
tjänstleverantörens server eller om du vill ange
kopplingspunkt varje gång du använder
enheten.

● Öppna automatiskt  — Öppna innehållet eller
programmet automatiskt när det har hämtats.

● Bekräfta förhandsvisn.  — Ange om du alltid
vill bekräfta att en förhandsgranskning av
innehållet eller programmet ska hämtas innan
hämtningen påbörjas.
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● Bekräfta köp först  — Ange om du alltid vill
bekräfta ett köp av innehåll eller program innan
köpet genomförs.

När du är klar med inställningarna väljer du
Tillbaka.
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